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DISPÕE SOBRE A VACINAÇÃO DOMICILIAR ÀS
PESSOAS  IDOSAS  E  ÀS  PESSOAS  COM
DEFICIÊNCIA  MOTORA,  MULTIDEFICIÊNCIA
P R O F U N D A  C O M  D I F I C U L D A D E  D E
LOCOMOÇÃO,  DOENÇAS  INCAPACITAVAS  E
D E G E N E R A T I V A S  E  D Á  O U T R A S
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica assegurada a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora,
multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitavas e degenerativas. 

§ 1° Para efeitos desta Lei, considera-se: 

I - pessoa idosa, aquela com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
II - pessoa com deficiência motora, aquela de caráter permanente, ao nível dos membros inferiores e
superiores, de grau igual ou superior a 60% (sessenta por cento), avaliada de acordo com a legislação
vigente, desde que: 

a) a deficiência dificulte a locomoção na vida pública sem auxílio ou sem recurso os meios de
compensação, nomeadamente próteses e órteses, cadeiras de rodas, muletas e bengalas, no
caso de deficiência motora ao nível dos membros inferiores; 
b) a deficiência dificulte o acesso ou utilização dos transportes públicos coletivos convencionais,
no caso de deficiência motora ao nível dos membros superiores. 

III - pessoa com multideficiência profunda, qualquer pessoa com deficiência motora que, para além de
se encontrar nas condições referidas no inciso II, enferma cumulativamente de deficiência sensorial,
intelectual ou visual de caráter permanente de que resulte um grau de incapacidade igual ou superior
a 90%. 

§2° Para fins do disposto no caput, considera-se domicílio, além do domicílio civil, as entidades de
atendimento públicas ou as sem fins lucrativos conveniadas com o poder público, nas quais as pessoas de



que trata esta Lei estejam abrigadas ou estejam sendo assistidas. 

Art. 2º A vacinação será executada prioritariamente no período de campanha de vacinação fixado pelo
Poder Executivo. 

Art. 3º Esta Lei será regulamentada na forma do artigo 38-A da Constituição do Estado. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Governo vem ao longos dos tempos promovendo grandes campanhas de vacinação que tem chegado a
resultados grandiosos. Assim é que se erradicou a poliomielite de nosso país: uma maciça campanha
envolvendo todos no país.

No entanto, acredito que as campanhas, que já sao boas, podem ser melhores! Atualmente as campanhas
de vacinação necessitam que as pessoas dirijam-se até os locais de vacinação para receber as doses.
Quando se trata de pessoas com facilidade motora, não há nenhuma observação a ser feita. Elas podem e
vão até o local.

Por outro lado, quando temos pessoas com dificuldade motora, seja por questões de idade, seja por
questões de deficiência, muitas vezes há a impossibilidade do deslocamento e a vacina pode findar por não
cobrir toda a população que dela necessita. Esta cobertura parcial dá ensejo à proliferação de algumas
doenças naquelas populações que mais necessitam de atendimento, dada a carência.

Por estes motivos é que apresento este projeto, visando colocar o Estado de Mato Grosso em uma posição
de destaque, visando promover uma ação de saúde efetiva e proativa. Como os investimentos em medidas
profiláticas de saúde sempre acarretam em grande economia global, tenho por certo que os nobres pares
irão entender a grandeza deste projeto e, assim, envidar esforços para sua conversão em lei.
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